
1 

ОРГАНІЗАЦІЙНА, ВИХОВНА  

ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Стратегічні завдання 
 

Формування інноваційної корпоративної культури університету, основ-

ними рисами якої є партисипативна основа взаємодії керівників, виклада-

чів, студентів і батьків, спрямованість на інноваційну діяльність та режим 

саморозвитку, соціальна підтримка і захист суб'єктів освітнього процесу. 

Забезпечення реального зв'язку рівня профорієнтаційної роботи 

з обсягом абітурієнтів із різних регіонів України і близького та далекого 

зарубіжжя. 

Виконання стратегічних та поточних завдань  

за пріоритетами реалізації 

 

1. В основі навчального процесу лежить виховний підхід, оскільки 

кожен науково-педагогічний працівник університету має бути виховате-

лем, незалежно від того, яку навчальну дисципліну він викладає і в якій 

науковій сфері працює, адже головний метод виховання – це власний 

приклад. Він має демонструвати, що в мережній формі синтезу нових 

знань суспільства ефективна діяльність починається з усвідомлення влас-

них недоліків, продовжується усвідомленням своєї причетності до неви-

рішених проблем і базується на довірі та повазі один до одного, об'єд-

нанні сильних якостей інших членів творчого загалу і компенсуванні тим 

самим власних слабких сторін. 

2. Виховання особистості – творця, а не руйнівника, та формування 

у студента: 

потреби постійно навчатися, вдосконалювати свою майстерність, 

саморозвиватися, намагаючись об'єктивно оцінювати свій професійний 

рівень; 

розуміння того, що майбутнє кожного залежить від його власної на-

полегливої праці задля набуття компетентностей упродовж усього життя, 

а не від впливовості, грошей батьків та знайомих; 

розуміння того, що синтез нових знань усе більше й більше буде від-

буватися в межах неформальних творчих колективів, де немає місця чис-

тому індивідуалізму, де моральність особистості виходить на перший план; 

потреби і вміння вести здоровий спосіб життя. 
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3. Створюються організаційні й методичні умови для багатогран-

ного духовного та фізичного розвитку викладачів і студентів, що можливо 

тільки через широку підтримку художньої самодіяльності, культурно-

масової роботи, фізичної культури і спорту, активну участь у культурному 

й науковому житті міста та країни загалом. 

4. Створено організаційні умови для всебічного розвитку волон-

терського руху, спрямованого на підтримку єдності України, патріотичну 

шефську роботу з членами сімей військовослужбовців, які захищають 

мир у зоні АТО.  

Виховна робота в університеті спрямована на формування соці-

ально активної освіченої молоді завдяки залученню студентів до участі 

в освітянських, наукових, громадських і культурних заходах. 

Участь у громадсько-виховній роботі підвищує соціальну активність 

студентської молоді. В університеті на сьогодні діють: Молодіжна орга-

нізація, первинна профспілкова організація студентів, Рада молодих 

учених, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодіж-

ний культурний центр, спортивний клуб, громадський центр зайнятості, 

студентський шоу-театр "Кузнеці", волонтерський студентський штаб, 

дебатний студентський клуб, тимчасові науково-пошукові групи, команда 

університету для участі в міжнародних змаганнях за програмою Enаctus, 

студентські ради шести гуртожитків. Налагоджено зв'язки з багатьма 

громадськими і державними організаціями міста, країни та міжнародними 

організаціями. 

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та докто-

рантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця (ППОС) виконує представництво і захист на-

вчальних, соціально-економічних прав та інтересів студентів, аспірантів 

і докторантів. Великим є обсяг роботи ППОС університету, пов'язаної  

з оформленням безконтактних електронних карток з КП "Харківський 

метрополітен", відвідуванням підшефних шкіл-інтернатів, проведенням 

змагань, конкурсів та наукових конференцій. Один із напрямів роботи – 

надання матеріальної допомоги та організація культурно-розважальних 

заходів, надання дотацій для оздоровлення тощо.  

Молодіжна організація (МО) університету та її факультетські осе-

редки постійно беруть участь у семінарах та форумах громадської ради 

при Міністерстві освіти і науки України, проведенні щорічних міжнарод-

них науково-практичних конференцій "Розвиток європейського простору 
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очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти", які спрямовано 

на вирішення проблем молоді в Україні.  

Спільно з Департаментом науки і освіти Харківської обласної дер-

жавної адміністрації (ХОДА), Управлінням у справах сім'ї та молоді Хар-

ківської міськради викладачі та студенти університету постійно беруть 

участь у заходах Обласного гендерного ресурсного центру. 

Продовжено співпрацю в питанні проходження військової підготовки 

з Харківським університетом Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (53 студенти 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця), з кафедрою військової підготовки офіцерів запасу 

Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" (35 студентів), з Харківським 

національним університетом внутрішніх справ (10 студентів) та Націо-

нальною академією Національної гвардії України (10 студентів) щодо підго-

товки студентів денної форми навчання ХНЕУ ім. С. Кузнеця за програмою 

офіцерів запасу. Триває співпраця та підтримка Збройних сил України  

з метою допомоги у вирішені питань професійного самовизначення серед 

чоловіків та жінок, що закінчують навчання в нашому університеті, для за-

безпечення проведення заходів щодо відбору громадян, які проживають 

на території міста Харкова, для проходження військової служби за конт-

рактом, у військовому резерві Збройних сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань. 

Постійно проводиться робота з оновлення інтернет сайта, стінгазет 

факультетів, студентських груп у соціальних мережах для більш 

оперативного надання інформаційних послуг. 

З метою виховання громадянської свідомості, любові до рідного 

слова кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян 

разом із відділом молодіжної політики та соціального розвитку проводить 

зі студентами університету значну навчально-виховну роботу, в тому числі 

конкурси читців, присвячені дню народження Т. Г. Шевченка. Активну участь 

у них продовжують брати іноземні студенти. У 2017/2018 навчальному році 

студентка нашого університету стала переможцем та отримала диплом 

ІІІ ступеня у фінальному етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 

студентів закладів вищої освіти. 

В університеті всі студентські утворення активно співпрацюють 

один з одним. Займаючи активну громадську позицію, Молодіжна орга-

нізація ХНЕУ ім. С. Кузнеця активно співпрацює з профкомом студен-

тів, волонтерським студентським штабом, спортивним клубом. Вони спіль-
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но проводять та беруть активну участь у численних благодійних, науко-

вих, культурних, спортивних заходах (http://www.hneu.edu.ua/web/public/ 

moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational

_work_2014_2015.pdf). 

У Молодіжній організації університету в поточному навчальному 

році створено відділи Project Management, Public Relation, Human Resources, 

ХНЕУ Life, Карта МО ХНЕУ, Працевлаштування та Enactus. Організовано 

команду з понад 100 студентів, яка реалізувала 11 довгострокових 

проектів і взяла участь у 70 заходах університетського (міського) рівнів. 

Серед реалізованих проектів: 

"Радіо ХНЕУ" (разом із кафедрою управління соціальними комуніка-

ціями). Радіо працює майже рік з виходом в ефір 1 – 2 рази на тиждень. 

Мета проекту – інформування студентів про заходи, анонси, привітання 

та знайомство з корисною інформацією, вакансіями методом інтерв'ю 

та надання інформації; 

"ХНЕУ Life". Це студентський ЗМІ, що інформує студентів через 

канал Youtube про всі цікаві та актуальні заходи за допомогою відео-

звітів, відеороликів. Також є сторінка в Instagram, на якій регулярно вихо-

дять скетчі; 

Буклет першокурсника – універсальна карта для першокурсників, 

що містить схему корпусів університету та розташованих поруч закладів 

на одній карті;  

брендбук МО – документ, в якому лаконічно викладена основна 

інформація про відділи, проекти, досягнення, де кожен може ознайо-

митися з історією створення, концепцією і фірмовим стилем органі-

зації. Із брендбуком у друкованому вигляді можна ознайомитися  

у 18 кабінеті (ІІ корпус), а в електронному вигляді – за посиланням: 

https://issuu.com/anastasiakhmil/docs/merged; 

студентська карта Молодіжної організації, ідея створення якої по-

лягає в наданні студентам університету знижок у різних закладах Харко-

ва (від кафе та кінотеатрів до тренажерних залів, клубних центрів тощо). 

Девіз: "Одна карта – тисячі можливостей"; 

Enactus – це міжнародна неприбуткова організація, що об'єднує сту-

дентів, викладачів та представників бізнесу. У 2017 році команда Enactus 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця була оновлена і вже встигла підкорити міський 

конкурс бізнес-проектів "Харків – місто молодіжних ініціатив", посівши  

в номінації "Харків – територія успішної кар'єри" ІІІ місце. На цьому ко-

http://www.hneu.edu.ua/web/public/%20moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/%20moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/%20moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
https://issuu.com/anastasiakhmil/docs/merged
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манда не збирається зупинятися і продовжує реалізацію та масштабу-

вання проектів із соціального підприємництва;  

публікація в групах МО у соціальних мережах вакансій для студен-

тів усіх спеціальностей нашого університету, корисної інформації та по-

рад стосовно підготовки та проходження співбесід щодо працевлашту-

вання, а також інтерв'ю із випускниками університету минулих років,  

де вони розповідають про свій перший досвід працевлаштування і дають 

поради студентам. 

У межах цього проекту за 2017/2018 навчальний рік організовано 

такі заходи: 

екскурсія до міжнародної тютюнової компанії Philip Morris Україна 

(22.11.2017 р.); 

екскурсія в IT-компанію Gameloft (05.12.2017 р.); 

тренінг 2 в 1 "Step to change" від HR Generalist медіахолдингу 

"StarLightMedia" Валерії Ільїної та HR Digital-агенства ART LEMON Артема 

Кочеткова (04.11.2017 р.); 

бізнес-тренінг "Секреты успешного бренда. Freshline: от А до Я"  

від власника та засновника мережі сендвіч-ресторанів Freshline Вадима 

Бортника (04.04.2018 р.); 

дводенний тренінг "Давай займемся брендингом" від засновниці 

міжнародного агентства MYS Дар'ї Мозгової (16 – 17 травня 2018 року). 

проект "З викладачем на ТИ" – традиційний захід, який проходить 

щомісяця. Основна мета – зруйнувати стереотипне ставлення як сту-

дентів до викладачів, так і навпаки. Ми створюємо платформу комуні-

кації, де викладачі діляться своїми життєвими історіями, порадами  

та досвідом зі студентами, а студенти можуть поспілкуватися і поставити 

питання на цікаву для них тему; 

фотосушка МО – традиційний захід, який користується популяр-

ністю серед студентів: щоразу обирається конкретна тематика фото-

сушки, в якій беруть участь близько 50 студентів. У підсумку, на кожному 

заході представлено 100 – 120 авторських студентських фотографій і після 

інтернет-голосування обираються кращі роботи в кожній номінації. 

Також цього року в соціальних мережах проведено online-опиту-

вання серед студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця стосовно їхніх уподобань 

щодо відвідування певних компаній, а також щодо того, тренінги від пред-

ставників яких напрямів та компаній хотіли б відвідати. 
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Одним зі значних напрямів діяльності студентства є Волонтерський 

штаб, метою якого є підтримка та організація національно спрямованих 

заходів соціального та патріотичного характеру. Цього року реалізовано 

17 заходів, серед яких допомога учасникам Операції Об'єднаних сил (ООС), 

поїздки до дитячих будинків, відвідування притулків для тварин, екоакції 

та ін. Так, упродовж 2017/2018 навчального року члени волонтерського 

штабу: 

відвідували поранених бійців у військовому шпиталі; 

провели благодійну акцію "Дай лапу", в межах якої проходив збір 

коштів для притулку для тварин, на які були придбані корми, вітаміни 

для тварин та ін.; 

організовано та проведено благодійну акції "Хто, якщо не я?" зі зби-

рання коштів для вихованців дитячого будинку № 3. Матеріальну допомогу 

було передано особисто до рук керівників закладу, куплено канцелярські 

товари, зібрано іграшки та одяг. Також волонтерський штаб та студенти, 

які виявили неабияке бажання допомогти, їздили до будинку, де провели 

день із вихованцями дитячого будинку; 

організовано екоакцію зі збирання макулатури "Екомарафон", де спіль-

ними зусиллями студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця вдалося зібрати понад 

110 кг макулатури. 

Волонтери ХНЕУ ім. С. Кузнеця брали участь в організації та про-

веденні міських заходів як волонтери та як безпосередні організатори. 

Таким чином, за 2017/2018 навчальний рік члени волонтерського штабу:  

взяли активну участь в організації та проведенні чемпіонату Європи 

з боксу (14 – 25 червня 2017 року, м. Харків). Команди-представники  

з 36 країн приїхали змагатись за призові місця. Волонтери працювали  

з представниками команд як перекладачі, супроводжували їх протягом 

усього чемпіонату, були кращими представниками студентства України;  

провели на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця міський нічний дизайнерський 

хакатон "Дизайн уночі", організований Управлінням у справах сім'ї та молоді 

Харківської міської ради. Волонтерський штаб виступав співорганізатором 

заходу, і безпосередньо члени штабу працювали волонтерами хакатону; 

взяли активну участь у підготовці та проведені ІІІ Міського молодіж-

ного форуму, відкриття якого відбувалося в ККЗ "Україна". Секції форуму 

протягом навчального року проходили у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

2 червня 2018 року четвертий рік поспіль волонтерський штаб 

університету брав участь у ІV обласному зльоті волонтерів Харківщини 
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"Волонтер ХХІ століття". Команда волонтерів (капітан К. Мішньова) вибо-

рола І місце серед команд студентів та І місце серед капітанів команд 

волонтерів.  

Дебатний клуб – інтелектуальне студентське співтовариство, яке про-

водить засідання з імпровізованими публічними дебатами з метою обго-

ворення спірних філософсько-молодіжних питань, постулатів. Основною 

метою клубу є інтелектуальний та особистісний розвиток студентів 

шляхом гри в дебати. Цього року вдалося зібрати команду чисельністю 

понад 20 студентів, які регулярно відвідували засідання клубу та брали 

участь у турнірах, а також організували міський шкільний дебатний 

турнір на базі університету. 

Молодіжний шоу-театр "Кузнеці" сформовано у 2014 році на основі 

команди студентів університету. У поточному навчальному році шоу-театр 

представив 10 спектаклів, з яких 3 прем'єрні, і організував міжнародний 

проект "Платформа 77". Шоу-театр "Кузнеці" започаткував проект "Тільки 

Talk" – проект, де зірки стають ближчими. Це новий формат відкритих 

зустрічей, де молодіжні кумири знаходяться на відстані витягнутої руки 

і кожен може поставити запитання, неформально поспілкуватись. У межах 

цього проекту університет відвідали Сергій Бабкін (продюсер, виконавець, 

суддя всеукраїнського медіапроекту "Голос України"), групи "Антитіла"  

і "О.Torvald". 

В університеті продовжує активну роботу Наукове товариство 

студентів, аспірантів і докторантів (НТ САД) ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

(http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Student_administration/

Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf). Саме 

члени товариства брали активну участь в організації та проведенні 

третього Міського турніру економістів (21 жовтня 2017 року), в якому 

взяли участь 10 команд із 10 університетів і 3 команди школярів-перемож-

ців міського етапу ХІ Турніру юних економістів. Команда ХНЕУ ім. С. Куз-

неця, члени якої є активними учасниками НТ САД, посіла І місце. 

Щовесни НТ САД проводить турнір економістів серед студентів усіх 

факультетів університету.  

Також студенти-члени НТ САД уже втретє організували та провели 

на базі університету Міський конкурс студентських проектів "Харків – 

місто молодіжних ініціатив". У 2018 році у номінації представлено  

37 проектів 14 ЗВО м. Харкова. Переможцями стали 13 проектів, які ви-

світлюють нагальні проблеми в різних галузях економіки та пропонують 

http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
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оригінальні шляхи їх вирішення. У роботі експертної ради в номінації 

"Харків – територія успішної кар'єри" від університету взяли активну 

участь проректор О. Г. Зима, професор Н. М. Внукова, професор Л. М. Ма-

лярець, професор В. Я. Вовк, голова НТ САД О. В. Коцюба. 

Дипломами Харківської міської ради за перемогу у фіналі III Міського 

конкурсу студентських бізнес-проектів "Харків – місто молодіжних ініціа-

тив" нагороджено студентські наукові колективи (http://www.hneu.edu.ua).:  

I місце та премію в розмірі 20 тис. грн за науковий проект "Зелена 

планета" отримали студенти Вікторія Шутенко, Катерина Демченко 

(науковий керівник – Г. В. Назарова); 

I місце та премію в розмірі 20 тис. грн. за науковий проект "Роз-

робка онлайн-карти доступу до місць загального користування для інва-

лідів" отримали студенти Олександра Ємельянова, Марина Пащенко, 

Анастасія Шенголець, Марія Яременко (науковий керівник – В. А. Вовк); 

II місце та премію в розмірі 15 тис. грн за науковий проект "Мо-

більний додаток "Table Hunter" для моніторингу та online-бронювання 

столиків у закладах громадського харчування міста Харків" виборола сту-

дентка Ганна Виноградова (науковий керівник – О. Г. Зима); 

II місце та премію в розмірі 15 тис. грн за науковий проект "Media 

School – школа розвитку медіаграмотності" отримала студентка Вероніка 

Варв'янська (науковий керівник – О. Г. Зима); 

III місця та премії в розмірі 10 тис. грн за науковий проект 

"ENROLLEE HELPER" удостоєні студенти Дмитро Амєров, Дар'я Брусні-

цина, Анастасія Станкова, Валерія Кошарна (науковий керівник – О. В. Пта-

щенко); 

III місце та премію в розмірі 10 тис. грн за науковий проект "Sewing 

Cluster" отримали студенти наукового гуртка "Enactus" Анастасія Пав-

лова, Ганна Безсонна, Дар'я Лаврова, Катерина Іванченко, Віталія Ца-

ревська (науковий керівник – Н. О. Москаленко); 

III місце та премію у розмірі 10 тис. грн за науковий проект "Фаб-

ричні мандрівки" здобув студент Дмитро Худобін (науковий керівник – 

С. В. Знахур); 

ІІI місце та премію в розмірі 10 тис. грн за науковий проект 

"Розробка чат-бота для підготовки абітурієнтів до ЗНО" отримав студент 

Дмитро Хапілін (науковий керівник – М. Ю. Серпухов). 

 

http://www.hneu.edu.ua/
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Серед студентських відзнак у 2017/2018 навчальному році слід 

назвати: 

Стипендію Президента України, яку отримували шість студентів; 

Стипендію Верховної Ради України, яку призначено двом студентам; 

Стипендію Кабінету Міністрів України, призначену одному сту-

денту; 

Стипендію імені Вадима Гетьмана, призначену двом студентам; 

"Золотий знак ХНЕУ ім. С. Кузнеця", яким нагороджено три сту-

денти; 

Стипендію міського голови "Обдарованість", яку вибороли три сту-

денти;  

Стипендію Фонду В. Пінчука "ЗАВТРА.UA", яку вибороли два сту-

денти; 

Стипендію Обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки, 

яку отримує один студент. 

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 "Про деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам ВНЗ" продовжує здій-

снювати подання до управління праці та соціального захисту населення 

Шевченківського району Харківської міської ради особових справ студен-

тів університету, які мають право на отримання соціальної стипендії  

за різними категоріями, як у паперовому вигляді, так і за допомогою ДП 

"Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної полі-

тики України", а саме бази "Облік студентів вищих навчальних закладів, 

які отримують соціальні стипендії". 

У 2017/2018 навчальному році отримували соціальну стипендію 

у вигляді грошової виплати 268 студентів (табл. 35 і 36). 

 

Таблиця 35 

Кількість студентів, які отримували соціальну стипендію 

 

№ 

п/п 
Назва категорії 

Кількість 

студентів 

1 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

та особи з їх числа, а також студенти ВНЗ, які в період 

навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 

34 
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2 
Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
1 

3 

Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж 

підземної роботи не менш як 15 років або загинули 

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами І або ІІ групи  

11 

4 Особи, визнані учасниками бойових дій (та їхні діти) 22 

5 Діти, один із батьків яких загинув під час проведення АТО 1 

6 
Діти (студенти), зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи 
172 

7 Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III груп 26 

8 
Студенти із сімей, які отримують допомогу 

малозабезпеченим сім'ям 
1 

Разом, осіб 268 

 

Таблиця 36 

Кількість студентів, які отримували соціальну стипендію, 

за факультетами 

 

Назва 

факультету 

Назва категорії 
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ФФ 5 0 2 0 0 48 2 0 57 

ЕП 8 0 1 4 0 28 5 0 47 

ЕІ 4 0 0 6 0 25 7 1 42 

КіМБ 1 0 2 2 0 21 4 0 30 

МЕВ 8 0 2 6 1 25 6 0 48 

МіМ 8 1 4 4 0 25 2 0 44 

Разом 34 1 11 22 1 172 26 1 268 

 

У квітні – червні поточного року проведено традиційні ювілейні 

зустрічі випускників минулих навчальних років машинобудівного, хіміч-
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ного факультетів, факультету організації механізованої обробки еконо-

мічної інформації (ОМОЕІ) – понад 200 осіб. Для кожної делегації прове-

дено оглядову екскурсію навчальними корпусами, навчально-бібліотеч-

ним корпусом, територією університету із врученням пам'ятних поштових 

марок тощо (http://www.hneu.edu.ua).  

Другий рік поспіль ХНЕУ ім. С. Кузнеця є співорганізатором разом  

із "Благодійним фондом "Харків з тобою" за підтримки ХОДА Фестивалю 

вертепів "Вертеп-фест-2018" (13 – 14 січня 2018 року). У Програмі фести-

валю – святковий парад вертепів центром Харкова, виступи колективів 

на різних локаціях, благодійні заходи для дітей. Університет традиційно 

безкоштовно розмістив понад 70 учасників заходу в гуртожитку № 5 

"П'ятірочка" (учнів попаснянських шкіл Луганської області). 

З метою консолідації бібліотек різних систем і відомств, об'єднання 

молоді Харківщини навколо ідеї культурного та інтелектуального роз-

витку регіону на підвищення її інтересу до читання, за підтримки Управ-

ління культури і туризму ХОДА та Департаменту науки і освіти ХОДА,  

в межах святкування Всеукраїнського дня бібліотек, колектив працівників 

бібліотеки, студенти МО університету та шоу-театр "Кузнеці" долучилися 

до проведення соціально-культурної акції "Молодь читає – Харківщина 

процвітає", завоювавши вимпел за перемогу у флешмобі.  

Керівниками академічних груп з виховної роботи та Молодіжною 

організацією університету з нагоди Міжнародного дня миру (21 вересня) 

проведено круглі столи на тему "Єдність народу України та цілісність її 

території", з питань мужності і героїзму в ім'я свободи, незалежності  

та демократичності розвитку держави, поваги до державних символів, 

шанобливого ставлення до традицій українців та представників інших 

національностей, що населяють країну. Враховуючи актуальність теми, її 

освітню та соціальну спрямованість, студенти та адміністрація універ-

ситету приєдналась до Всеукраїнської кампанії ООН "Голуб миру" (вере-

сень – жовтень 2017 року). 

У День гідності та свободи (21 листопада 2017 року) та День Героїв 

Небесної Сотні (20 лютого 2018 року) проведено тематичні заходи, цикли 

бесід, лекцій, круглі столи про масові акції громадського протесту в Укра-

їні, що відбулися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та про їхніх 

учасників.  

У межах тижнів безпеки дорожнього руху України, враховуючи акту-

альність цього питання, в травні проведено тематичні заходи, цикли 

http://www.hneu.edu.ua/
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бесід на тему "Безпека на дорозі – безпека життя", "Будь модним – стань 

помітним у темряві". 

Також протягом навчального року проведено патріотично-виховні 

заходи щодо відзначення 22-ї річниці Конституції України, спрямовані  

на тлумачення значення норм Конституції України в утвердженні правової 

держави, на формування правої культури, виховання громадянської свідо-

мості та поваги до Основного закону України, а також патріотичні заходи 

згідно з Указом Президента України "Про відзначення у 2018 році Дня пам'яті 

та примирення і 73-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". 

17 травня 2018 року колектив викладачів та представники органів 

студентського самоврядування взяли участь у традиційній міській акції 

до Дня вишиванки. 

Естетичному та культурному вихованню в університеті завжди при-

діляється значна увага. Наші студенти, які є учасниками творчих колек-

тивів Молодіжного культурного центру (МКЦ), постійно стають призерами 

та лауреатами українських і міжнародних конкурсів, мистецьких фестивалів 

(http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/%20Student_administration/

Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf). 

Цього року солісти та творчі колективи Молодіжного центру посіли 

одне перше, два других та вісім третіх місць на міському конкурсі сту-

дентської самодіяльної творчості "Студентська весна – 2018". Крім того, 

наші колективи та солісти здобули премії гран-прі, перемоги та при-

зові місця на всеукраїнських та міжнародних фестивалях "Співограй"  

(м. Харків), "Новорічні пригоди" (м. Київ), "Весняна феєрія" (м. Дніпро), 

"Kharkiv Dance International" (м. Харків), "Моя рідна Харківщина" (м. Хар-

ків), фестивалі "Навруз в АВЕК" (м. Харків), фестивалі пісень іноземними 

мовами (м. Харків), а театральний колектив "Кузнеці" став переможцем 

всеукраїнських театральних фестивалів та співорганізатором фестивалю 

театрального мистецтва "Платформа 77".  

Традиційними заходами, які впродовж року проводяться Молодіж-

ним центром, стали свята посвячення в студенти, дні відкритих дверей, 

ярмарки вакансій, міжнародний конкурс студентських PR-проектів "Золо-

тий компас", International Day, новорічні свята, конкурси студентської 

аматорської творчості "Дебют першокурсника" та "Студентська весна", 

фестиваль команд КВК на кубок ректора, вручення дипломів випуск-

никам університету, звітні концерти та вистави колективів Молодіжного 

центру, творчі концерти-зустрічі провідних колективів Харкова. 

http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/%20Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/%20Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educational_work_2014_2015.pdf
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Цього року за активної участі Молодіжного центру організовано  

і проведено цілу низку міжнародних заходів – зустріч з послом Франції, 

відкриття Україно-Марокканського центру, Дні культури Марокко в Укра-

їні, свята "Кращий іноземний студент" та вручення дипломів випускникам – 

іноземним громадянам. 

Фізичному вихованню в університеті приділяється значна увага, 

і результати цього процесу досить вагомі (http://www.hneu.edu.ua/web 

/public/moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_

Educational_work_2014_2015.pdf). 

В університеті кафедрою фізичного виховання та спорту постійно 

проводяться спортивно-оздоровчі заходи, які залучають до здорового 

способу життя як студентів, так і викладацький склад університету. 

Розширюється перелік видів спорту, форми проведення змагань та за-

ходів. Увага приділяється не тільки проведенню класичних змагань, 

турнірів, чемпіонатів, кубків, а й організації спортивних свят, туристичних 

походів, зльотів, велопробігів тощо. Викладачі та студенти університету 

беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та місцевих зма-

ганнях із багатьох видів спорту (http://www.hneu.edu.ua/web/public 

/moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_Educa

tional_work_2014_2015.pdf). 

Окрім того, викладачі кафедри фізичного виховання та спорту  

на запрошення Федерацій різних видів спорту брали участь у різних міс-

тах України в суддівстві змагань (оргзаходів): з волейболу серед чолові-

чих та жіночих команд, з пляжного волейболу, із сучасних спортивних 

танців, із сучасного танцювального спорту, зі стріт-дисциплін, відкритого 

кубка України із хаус, джаз-фанк, міжнародних змагань із сучасних тан-

ців, з баскетболу, боксу, футзалу тощо. 

У 2017/2018 навчальному році організовано такі спортивно-оздо-

ровчі заходи: 

 турнір із настільного тенісу, присвячений Міжнародному дню сту-

дентського спорту в Україні (9 вересня 2017 року); 

 турнір із міні-футболу серед студентів, які мешкають у гуртожит-

ках ХНЕУ ім. С. Кузнеця (9 вересня 2017 року); 

 турнір із паркового волейболу серед студентів, які мешкають 

у гуртожитках ХНЕУ ім. С. Кузнеця (20 вересня 2017 року); 

 турнір із настільного тенісу серед першокурсників (10 жовтня 

2017 року); 
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 спортивне свято "Тиждень спорту та здоров'я" серед науково-

педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного 

та обслуговчого персоналу ХНЕУ ім. С. Кузнеця (9 – 15 листопада 

2017 року, 1 – 6 червня 2018 року);  

 особистий чемпіонат університету з настільного тенісу (листопад 

2017 року); 

 фестиваль з аеробіки "Краса та здоров'я" (23 листопада 2017 року); 

 зимове спортивне свято "100 хвилин здоров'я" серед науково-

педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного 

та обслуговчого персоналу ХНЕУ ім. С. Кузнеця (3 лютого 2018 року); 

 турнір із волейболу "Весняний букет" серед жіночих команд 

(14 березня 2018 року);  

 спортивне свято для іноземних громадян підготовчого відділення 

(квітень 2018 року); 

 особистий чемпіонат університету з настільного тенісу, присвя-

чений пам'яті Л. С. Лученко (22 травня 2018 року). 

Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь  

у ІV Міжнародному харківському марафоні (29 квітня 2018 року). 

Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь у чем-

піонаті України з баскетболу серед студентських команд, чоловіки (гру-

день 2017 року).  

Викладачі та студенти ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь у таких 

змаганнях міста Харкова та Харківської області: чемпіонаті Харківської 

області серед молоді 2000 – 2001 року народження з боксу (5 – 7 жовтня 

2017 року), матчі університетів на Кубок бізнес-центру "ІНЖЕК" серед 

іноземних студентів (жовтень 2017 року), спартакіаді ЗВО міста Харкова 

з армспорту, бадмінтону, настільного тенісу (листопад – грудень 2017 року), 

студентській лізі міста Харкова з волейболу серед жіночих команд, кубку 

з волейболу серед ЗВО на призи Східного корпусу (лютий 2018 року), 

спартакіаді ЗВО міста Харкова з греко-римської боротьби (березень 

2018 року). 

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця проведено внутрішні змагання з бадмінтону 

(жовтень – листопад), з настільного тенісу серед факультетів (листопад), 

з баскетболу серед жіночих команд (листопад), з армспорту (листопад),  

з волейболу серед жіночих команд (листопад), з баскетболу серед чоло-

вічих команд (листопад), з гирьового спорту (грудень), з футзалу (лютий 

2018 року), з шахів та шашок (квітень 2018 року), зі стрітболу (квітень 
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2018 року), з аеробіки (квітень 2018 року), з пауерліфтингу (квітень 

2018 року), з петанку (травень 2018 року). 

Викладачі кафедри фізичного виховання та спорту на запрошення 

Федерацій різних видів спорту взяли участь у суддівстві таких змагань 

(оргзаходах), як: кубок міста Харкова з волейболу серед чоловічих  

та жіночих команд (січень 2018 року), чемпіонат України зі стріт-дисцип-

лін (аеробіка), чемпіонат Харківської області з пляжного волейболу серед 

дітей (травень – червень 2018 року), студентська ліга України серед 

чоловіків (березень 2018 року), Всеукраїнська юнацька баскетбольна лі-

га, дівчата (сезон 2017 – 2018 рр.), чемпіонат та кубок України в суперлізі 

з волейболу серед чоловіків та жінок (сезон 2017 – 2018 рр.). 

 

Цивільний захист 

Відповідно до Плану основних заходів підготовки університету з пи-

тань цивільного захисту, протягом першого півріччя 2018 року в повному 

обсязі виконано всі заплановані заходи. 

Заходи з підготовки цивільного захисту висвітлюються на сайті 

університету в розділі "Цивільний захист" . 

Підготовка ХНЕУ ім. С. Кузнеця до виконання завдань цивільного 

захисту протягом першого півріччя 2018 року здійснювалась відповідно 

до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI, 

постанов Уряду України із питань цивільного захисту, наказу Міністер-

ства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814 "Про Положення про 

функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру", інших нормативно-правових документів,  

які діють у сфері цивільного захисту. 

В університеті працює постійна комісія з питань надзвичайних си-

туацій, яку очолює заступник керівника (проректор з науково-педагогічної 

роботи). На засіданнях комісії розглянуто питання про стан об'єктової 

системи оповіщення; про стан забезпечення керівного, начальницького 

складу, особового складу формувань ЦЗ, працівників і студентів універси-

тету засобами цивільного захисту; про готовність підвальних приміщень 

у навчальних корпусах і гуртожитках університету до укриття працівників 

і студентів; про підготовку університету до проведення спеціального 

об'єктового тренування із питань ЦЗ; про стан пожежної безпеки 
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університету і виконання заходів, передбачених ст.ст. 55 – 57 Кодексу 

цивільного захисту України. 

В університеті працює комісія з питань евакуації, яку очолює за-

ступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи). За звітний 

період проведено 4 засідання комісії, на яких розглянуто питання відпо-

відно до плану роботи в повному обсязі. Згідно з планом основних 

заходів підготовки університету із питань ЦЗ 25 травня 2018 року з осо-

бовим складом комісії з питань евакуації проведено навчально-мето-

дичні збори з питань планування і проведення заходів щодо евакуації  

в разі загрози виникнення та власне виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. 

16 лютого 2018 року проведено тренування з оповіщення та зби-

рання формувань ЦЗ і протипожежне тренування з навчальною триво-

гою і елементами евакуації. Під час тренувань практично відпрацьовані 

заходи щодо оповіщення та збирання особового складу формувань ЦЗ, 

проведення часткової евакуації працівників і студентів у випадку виник-

нення пожежі. 

20 квітня 2018 року проведено тренування з пожежної безпеки і без-

пеки життєдіяльності у гуртожитках університету з оглядом стану пожеж-

ної безпеки і дотримання протипожежного режиму, перевіркою системи 

оповіщення, проведенням інструктивно-методичних занять з пожежної 

безпеки і безпеки життєдіяльності, проведенням швидкої евакуації 

персоналу і мешканців гуртожитків у разі виникнення пожежі. 

Протягом першого півріччя 2018 року вжито заходів щодо підви-

щення ступеня готовності підвальних приміщень до укриття працівників  

і студентів університету. Підвальні приміщення університету пристосовані 

до укриття і можуть бути використані як засоби колективного захисту.  

Проведено систематизацію документів із питань підготовки і прове-

дення тренувань та інших заходів підготовки за найбільш важливими 

темами і за редакцією ред. д-ра екон. наук, члена-кореспондента НАПН 

України В. С. Пономаренка авторським колективом штабу ЦЗ підготов-

лений до видання "Збірник документів із питань підготовки і проведення 

спеціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивіль-

ного захисту і структурними підрозділами університету".  

Штаб цивільного захисту (ЦЗ), постійна комісія з питань надзвичай-

них ситуацій, комісія з питань евакуації, служби цивільного захисту уні-
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верситету в плановій роботі керуються вимогами наказу Міністерства 

освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814. 

Створено умови для належного зберігання засобів цивільного за-

хисту. У повному обсязі виконано вимоги керівних документів стосовно 

організації в університеті радіаційного та хімічного спостереження. 

Студенти всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 

університету вивчають нормативні дисципліни "Цивільний захист" і "Без-

пека життєдіяльності" на кафедрі природоохоронних технологій, екології 

та безпеки життєдіяльності. 

Розроблено (оновлено) інструкції: 

керівника факультету (структурного підрозділу) ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій у разі виникнення 

аварійної ситуації (аварії) в пункті постійної дислокації університету; 

коменданта гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо виконання вимог 

техногенної безпеки та порядку дій у разі виникнення аварійної ситуації 

(аварії) в гуртожитку і на прилеглій території;  

керівника факультету (структурного підрозділу) ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

з питань дій за сигналами цивільного захисту і забезпечення швидкої 

евакуації працівників і студентів у безпечний район (укриття у підвальних 

приміщеннях) у разі загрози виникнення або реального виникнення 

надзвичайної ситуації у пункті постійної дислокації університету; 

коменданта гуртожитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця з питань дій за сигна-

лами цивільного захисту і забезпечення швидкої евакуації (укриття) пер-

соналу і мешканців гуртожитку в разі загрози виникнення або реального 

виникнення надзвичайної ситуації. 

Згідно з наказом ректора університету від 06.04.2018 року № 126 

"Про підготовку і проведення в університеті спеціального об'єктового тре-

нування з цивільного захисту" планується 19 жовтня 2018 року провести 

спеціальне об'єктове тренування на тему "Дії органів управління, сил 

цивільного захисту і структурних підрозділів в умовах загрози виникнення 

або власне виникнення терористичного акту в пункті постійної дислокації 

університету". 

 

Соціально-психологічна служба 

В університеті продовжує свою роботу соціально-психологічна 

служба (СПС) університету, яку було створено в березні 2014 року. Основ-

ною метою діяльності служби є соціально-психологічне забезпечення, 
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підвищення ефективності навчального, наукового процесу, особистісний 

розвиток, захист психічного здоров'я та соціального добробуту студентів, 

викладачів, наукових працівників. На базі СПС функціонують телефон, 

електронна пошта та "скринька довіри" (http://www.hneu.edu.ua/web/public 

/moved/hneu/Student_administration/Educational_Activities/Report_of_

Educational_work_2014_2015.pdf). 

Робота СПС здійснюється за такими напрямами:  

1. Соціально-психологічна діагностика. 

2. Психологічне консультування. 

3. Психологічна профілактика (попередження депресій, залежно-

стей та стресів у процесі навчання). 

4. Просвітницька робота серед студентства із соціально-психоло-

гічних проблем. 

У 2017/2018 навчальному році для студентів університету про-

ведено понад 40 індивідуальних психологічних консультацій. Про мож-

ливість отримання психологічної консультації студенти дізнаються 

за допомогою сайта, соціальних мереж, керівників академгруп з вихов-

ної роботи. 

Здебільшого студенти звертаються за допомогою з таких причин: 

низька стресостійкість та проблеми з адаптацією, відсутність мотивації 

до навчання, труднощі із самовизначенням у житті, проблеми у відно-

синах із коханою людиною, труднощі у взаєминах із батьками, самотність 

тощо. Найчастіше їм просто треба "виговоритись", оскільки з'являється 

ряд питань, які не поставиш батькам та друзям. У багатьох виникають 

нові життєві ситуації, у вирішенні яких у них ще немає досвіду реагу-

вання, і їм потрібна людина, яка вкаже напрям та навчить, як поводитись 

у непростих ситуаціях.  

Протягом першого півріччя 2018 року соціально-психологічною 

службою університету надано профілактичну допомогу в межах обгово-

рення питань здорового способу життя на тренінгах, турнірах, в процесі 

участі в профорієнтаційній роботі в підшефних школах м. Харкова, 

області, проведення Літньої школи "Мій майбутній професійний вибір" 

для учнів на базі університету. 

На виконання Указу Президента України від 02.12.2017 р. № 401  

"Про внесення зміни до пункту 3 положення про національний заклад 

(установу) України" та згідно з листом Міністерства освіти і науки України 

від 24.05.2018 р. № 1/9-343 "щодо затвердженого у закладі вищої освіти 

http://www.hneu.edu.ua/web/public%20/moved/hneu/
http://www.hneu.edu.ua/web/public%20/moved/hneu/
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порядку супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим 

маломобільним групам населення" в університеті створено найбільш 

сприятливі умови для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення, надається соці-

альний захист студентам з особливими потребами, враховано і дотри-

мано вимог до умов проживання у студентських гуртожитках, а саме: 

1. Усі навчальні корпуси обладнано засобами безбар'єрного досту-

пу: встановлено пандуси, налагоджено безперебійну роботу ліфтів, роз-

міщено інформаційні вказівники. 

2. У кожному навчальному корпусі на вахті можна дізнатися про кон-

тактний телефон чергової особи для супроводу осіб з інвалідністю та мало-

мобільних груп населення до університету. 

3. Майже всі студенти з обмеженими фізичними можливостями 

мешкають у гуртожитку № 5 "П'ятірочка", який розташований на відстані 

20 – 25 метрів від навчальних корпусів університету. 

4. Чергова особа визначає мету перебування в університеті осіб  

з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення. 

5. Чергова особа для супроводу допомагає особі з обмеженими 

фізичними можливостями вирішити питання, з якими особа звернулись 

до університету. 

6. Після завершення відвідування чергова особа університету допо-

магає особам з обмеженими фізичними можливостями та маломобіль-

ним групам населення дістатись виходу з навчальних корпусів та впев-

нитись, що відвідувачам надано транспортні засоби. 

Науковим гуртком студентів факультету МЕВ під науковим керів-

ництвом доцента В. А. Вовк розроблено окрему online-карту доступу  

до місць загального користування для інвалідів, що є першим подібним 

проектом у Харкові. 

 

Не виконані поточні завдання 
 

1. Не введено в дію літній спортивний майданчик на території 

ФОКу. 

2.  Не завершено ремонтні роботи в гуртожитках № 3 "ІТ" та № 4 

"Міжнародний". 
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3.  Не досягнуто 100-відсоткового результату профілактики склад-

них захворювань (туберкульозу, вітряної віспи тощо). 

 

Поточні завдання 
 

1. У здійсненні виховного процесу в університеті незмінно головною 

повинна залишатися особистість викладача, педагога-наставника акаде-

мічної групи. З цією метою необхідно: 

 підтримувати престиж інституту кураторства з використанням 

різних форм і методів морального та матеріального заохочення їхньої 

діяльності; 

 формувати власну стратегію з цього питання, забезпечивши 

обов'язкове призначення керівника академічної групи з виховної роботи 

на першому та другому курсах. 

Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педа-

гогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань 

та проведення виховної роботи, декани факультетів, заступники деканів 

факультетів. 

Термін контролю – вересень кожного року. 

2. Створювати умови для творчої самореалізації студентів: 

 виявляти і розвивати таланти та індивідуальні здібності студентів, 

залучати їх до наукової, творчої та спортивної діяльності; 

 створювати та підтримувати діяльність центрів культури і мис-

тецтв, студентських театрів, інтелектуальних, спортивних і краєзнавчо-

туристичних клубів; 

 проводити конкурси і фестивалі художньої та творчої самодіяль-

ності. 

Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, директор Молодіжного культурного центру, 

завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, начальник відділу 

молодіжної політики та соціального розвитку. 

Термін контролю – грудень кожного року. 

3. Для посилення ролі студентського самоврядування потрібно: 
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 сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних 

лідерів, організаторів та залучати їх до роботи студентського самовря-

дування; 

 створювати умови для консолідації студентського середовища  

в питаннях підвищення якості навчання, організації національно-патріо-

тичних заходів та культурного дозвілля; 

 залучати органи студентського самоврядування до організації 

і проведення олімпіад, Зимових, Весняних і Літніх шкіл, конференцій, 

публічних лекцій та співпраці між студентами різних вищих навчальних 

закладів, ярмарків вакансій, відвідування культурних закладів; 

 сприяти розвитку різних форм волонтерського руху як способу 

виховання у студентів гуманізму і почуття відповідальності; 

 підвищувати відповідальність студентських рад гуртожитків у пи-

таннях поселення та проживання студентів, збереження матеріальної 

бази, організації дозвілля тощо; 

 сприяти підтримці цілісної системи правового та екологічного ви-

ховання студентів усіх форм навчання. 

Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педа-

гогічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань  

та проведення виховної роботи, декани факультетів, заступники деканів 

факультетів, Молодіжна організація та ППОС. 

Термін контролю – грудень 2018 року та липень 2019 року. 

4. Проводити роботу з організації своєчасної безкоштовної вакци-

нації та медичного обстеження викладачів, працівників і студентів. 

Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, завідувач медпункту університету, начальник 

відділу молодіжної політики та соціального розвитку. 

Термін – за графіком студентської лікарні. 

5. Ввести в дію літній спортивний майданчик на території ФОКу уні-

верситету. 

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за АГЧ та будівельно-реконструкційні 

роботи. 



22 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, головний інженер.  

Термін – червень 2019 року. 

6. Проводити правороз'яснювальну роботу щодо недопущення 

тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів  

на території університету та в гуртожитках.  

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи. 

Відповідальні – директор студмістечка, заступники деканів фа-

культетів, керівники академгруп з виховної роботи, старости академгруп, 

студради гуртожитків. 

Термін – постійно. 

7. Органам студентського самоврядування гуртожитків постійно 

проводити агітаційну та просвітницьку роботу серед студентів, які прожи-

вають у гуртожитках, спрямовану на попередження появи та боротьбу 

зі шкідливими звичками у студентської молоді. 

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи. 

Відповідальні – директор студмістечка, заступники деканів фа-

культетів, керівники академгруп з виховної роботи, студради гуртожитків.  

Термін – постійно. 

8. Завершити формування списків випускників університету мину-

лих років, які завдяки набутим знанням та наполегливій праці досягли 

успіхів у кар'єрі, суспільно-громадській роботі, депутатській діяльності 

тощо.  

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи. 

Відповідальні – декани, заступники деканів факультетів. 

Термін – листопад 2018 року. 

9. Постійно підтримувати волонтерський рух та діяльність волон-

терських організацій, спрямовану на підтримання єдності України, патріо-

тичну шефську роботу з членами сімей військовослужбовців, які захи-

щають мир у зоні АТО.  
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Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, декани факультетів, начальник відділу моло-

діжної політики та соціального розвитку, Молодіжна організація та ППОС. 

Термін – постійно. 

10. Підтримати роботу Молодіжної організації та ППОС, Ради моло-

дих учених, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, 

Молодіжного культурного центру, волонтерського штабу, спортивного 

клубу, громадського центру зайнятості, медіацентру, прес-центру, Дебат-

ного студентського клубу, студентського шоу-театру "Кузнеці", студент-

ських рад гуртожитків університету зі складання планів роботи в межах 

стратегії розвитку університету. 

Керівництво – ректор. 

Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, декани факультетів, начальник відділу моло-

діжної політики та соціального розвитку, Молодіжна організація та ППОС. 

Термін – постійно. 

11. Постійно підтримувати діяльність волонтерських організацій, 

спрямовану на шефську роботу зі спортсменами-інвалідами організації 

"Інваспорт", членами збірних команд спортсменів-інвалідів з різних видів 

спорту (першочергове надання університетських спортивних майданчи-

ків, залів, інвентарю тощо).  

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи. 

Відповідальні – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, 

начальник відділу молодіжної політики та соціального розвитку, Моло-

діжна організація та ППОС, волонтерський штаб. 

Термін – постійно. 

12. Постійно підтримувати діяльність спілки ветеранів АТО Шевчен-

ківського району, створеної за активної підтримки адміністрації та сту-

дентства університету, з метою проведення національно-патріотичного 

виховання молоді.  

Керівництво – ректор. 
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Відповідальні – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи, декани факультетів, начальник відділу моло-

діжної політики та соціального розвитку, Молодіжна організація та ППОС. 

Термін – постійно. 

13. Соціально-психологічній службі університету розробити техно-

логію супроводу та призначити відповідальних від університету для осіб 

з особливими фізичними можливостями на виконання Указу Президента 

України від 02.12.2017 р. № 401 "Про внесення зміни до пункту 3 Поло-

ження про національний заклад (установу) України" і згідно з листом 

МОН України від 24.05.2018 р. № 1/9-343 "щодо затвердженого у закладі 

вищої освіти порядку супроводу (надання допомоги) особам з інвалід-

ністю та іншим маломобільним групам населення". 

Керівництво – заступник керівника (проректор з науково-педаго-

гічної роботи), який відповідає за вирішення гуманітарних питань та про-

ведення виховної роботи. 

Відповідальні – начальник відділу молодіжної політики та соці-

ального розвитку, Молодіжна організація та ППОС, волонтерський штаб. 

Термін – постійно. 

 


